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Goed naar
fantastisch naaien
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Het verhaal van
mijn leven naaien
Ik ben Sophie, echtgenote en moeder van twee dochters. Ik hou van naaien. Mijn creatieve vuur werd
al vroeg aangewakkerd toen mijn oma me haar geliefde HUSQVARNA VIKING® naaimachine leende.
Zij leerde me de basis en ik begon creaties te maken met haar stofjes.
Mijn gezin en mijn passie voor naaien zijn sterk met elkaar verbonden omdat de liefde
voor mijn gezin te zien is in heel veel van mijn naaiprojecten en quilts. Ons huis is altijd vol creatieve
energie en naaien is de perfecte uitlaatklep omdat we daar allemaal zoveel voldoening van krijgen.
Ik houd ervan om moderne dingen te naaien waar toch herinneringen en geschiedenis aan vastzitten.
Daarom verwerk ik vaak kleine stukjes van oude stoffen uit mijn eigen jeugd in mijn creaties.
Zo worden ze voor mij veel meer waard.
Ik vind het fantastisch om mijn dochters te leren naaien op mijn OPAL™ naaimachine. Het is
mooi om deze traditie door te geven aan de nieuwe generatie. Ik hoop dat zij ook geïnspireerd raken
en als ze ouder worden een speciale plaats in hun leven vrijhouden voor deze unieke hobby waar ons
gezin zoveel plezier aan beleeft.

OPAL™ 690Q
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OPAL™ 670

www.husqvarnaviking.com

Geniet van het
gemak van modern naaien
INGEBOUWDE ASSISTENTIE HELPT U OM
FANTASTISCHE NAAIRESULTATEN TE BEHALEN
M O D E R N E I N N O V AT I E
• De unieke EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie registreert automatisch en doorlopend de dikte van
de stof terwijl u naait en past zich aan voor een perfect gelijkmatig transport. *
• Start/stoptoets - start en/of stop met naaien zonder het voetpedaal te gebruiken. Geweldig voor het naaien van rijen
decoratieve steken, knoopsgaten, het aannaaien van knopen en opspoelen.
• De automatische draadafsnijder is een ware tijdbesparing. De boven- en onderdraad worden automatisch afgesneden. **
• U kunt eenvoudig navigeren over het touchscreen waarop al uw instellingen te zien zijn. **
• De elektronische zelfregelende draadspanning stelt automatisch de beste spanning in voor al uw naaitechnieken en stoffen. **

R O YA L E R U I M T E
• Dankzij de onderdraadsensor stopt de machine met naaien en waarschuwt u wanneer de onderdraad bijna op is. **
• Het royale naaioppervlak van 200 mm en de lange vrije arm maken het eenvoudig om grote projecten te naaien.
• Een groot aantal prachtige steken voor eindeloos veel creatieve mogelijkheden,
inclusief een steekbreedte van 7 mm.

GEBRUIKSVRIENDELIJK GEMAK
• De Exclusive SEWING ADVISOR® functie optimaliseert uw naaiprestaties met
automatische instellingen.
• 3 LED-lampjes verminderen de schaduwen tijdens het naaien.

* Op de 690Q.
** Op de 690Q en de 670.

OPAL™ 650

www.husqvarnaviking.com
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Waardevolle momenten,
bewaard in stof
U hoeft niet heel diep in de wereld van patchwork of quilten te graven om
hexagons tegen te komen. Deze zeskantige vorm komt al honderden jaren
in de patronen voor. Vandaag de dag zijn ze echter eenvoudiger te maken
dan ooit tevoren, dankzij onze moderne naaimachines. Sophie heeft de look
van deze traditionele techniek gemoderniseerd door een effen grijze stof te
gebruiken voor een groot deel van de hexagons.
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De OPAL™ Hexagonquilt is gemaakt van een
mix van effen stoffen en stoffen met print.
Enkele delen zijn van de oude overhemden
van Sophie's opa gemaakt - persoonlijke
herinneringen in combinatie met nieuw.

De sensorvoetdruk maakt het naaien
van gladde stoffen supereenvoudig!
Tips en hints voor het maken
van de lampenkap met de OPAL™
naaimachine vindt u op
www.husqvarnaviking.com.
De OPAL™ Hexagonquilt is
geïnspireerd op het patroon
Science Fair van Jaybird Quilts.
Ga naar www.jaybirdquilts.com
voor het patroon en de instructies!

Voel het verschil
PERFECT, GELIJKMATIG TRANSPORT
VAN ALLE STOFDIKTEN.
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Druk op de start/stoptoets om
te beginnen en te stoppen met
naaien zonder het voetpedaal
te gebruiken. Perfect voor het

De OPAL™ 690Q naaimachine heeft de fantastische
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie - die
eerder alleen op onze meer geavanceerde naai- en
borduurmachines te vinden was. Het systeem voelt
automatisch doorlopend de stofdikte en maakt dan de
benodigde aanpassingen voor een perfect gelijkmatig
transport. Met een tikje op het voetpedaal of een druk
op een toets brengt de EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
technologie automatisch de naaivoet omlaag en omhoog.
Er is zelfs een extra hoge stand voor maximale ruimte
om dikke naaiprojecten, zoals quilts, eenvoudig onder
de naaivoet door te kunnen schuiven. De sensorvoet
draaistand meet de dikte van de stof wanneer u stopt met
de naald omlaag om de naaivoet omhoog te brengen tot de
“zwevende” positie om te kunnen draaien.

naaien van lange rijen!

www.husqvarnaviking.com
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Stippenfeest

De rood-witte stippenjurk is gemaakt
met een rij knopen op de rug en
passepoils in contrasterende stof.
Knap met knoopjes!
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PERFECT KNOOPSGAT, STEEDS WEER
Knoopsgaten in een rechte lijn plaatsen en naaien kan
een grote uitdaging zijn. Maar niet met een OPAL™
naaimachine! Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten
naaien beide zijden van het knoopsgat in dezelfde
richting voor gelijkmatig uitgebalanceerde knoopsgaten.
Alles in één stap. De OPAL serie heeft zeven verschillende
soorten knoopsgaten. De Exclusive SEWING ADVISOR®
functie selecteert het beste knoopsgat voor uw stoftype
DE DRAADAFSNIJDER IS EEN
en -dikte.

FANTASTISCHE TIJDBESPARING!

Met de automatische draadafsnijder op de
OPAL™ 690Q en 670 naaimachines worden met
één druk op een toets de boven- en onderdraad
afgesneden en worden de losse draadjes naar de
onderkant van de stof getrokken.
Perfecte assistentie voor alle soorten naaiwerk.

MINDER TIJD EN MOEITE MEER PLEZIER
Neem wat goede raad aan van uw naaimachine!
Voer het type stof en de naaitechniek die u gebruikt in en de exclusive SEWING ADVISOR®
functie stelt de machine onmiddellijk voor u in.
De functie selecteert de beste steek, steekbreedte,
steeklengte en naaisnelheid. Ook worden aanbevelingen voor andere instellingen gegeven. De
OPAL™ 690Q en 670 stellen ook de beste draadspanning voor u in, terwijl deze op de OPAL™ 650
wordt aanbevolen.

www.husqvarnaviking.com

De zwart-witte stippenjurk is gemaakt van elastische stof met elastische steken.

Hip met
stippen!
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Naaien
met liefde
De zelfregelende draadspanning
van de OPAL™ 690Q en 670 naaimachines
is echt automatisch - voor perfecte steken
op iedere stof en techniek.
Een handige tijdbesparing!

~8~

www.husqvarnaviking.com

De onderdraadsensor van de HUSQVARNA
VIKING® OPAL™ 690Q en 670 naaimachines stopt
het naaien en waarschuwt u wanneer de
onderdraad bijna op is.
Fantastische assistentie wanneer u dat nodig heeft!

GROOT GRAFISCH DISPLAY
De OPAL™ naaimachines hebben een grafisch display. Druk op de selectietoetsen op
het touchscreen of loop door de steken met de navigatiepijlen. Alles wat u moet weten,
staat op het verlichte grote grafische display. De OPAL™ 690Q en 670 hebben ook een
gebruiksvriendelijk touchscreen. U kunt al uw instellingen openen, inclusief de Exclusive SEWING ADVISOR® functie. U kunt over het scherm navigeren met de stylus of met
uw vingertop.

www.husqvarnaviking.com
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Quilts geven een kamer zoveel uitstraling - ieder
huis zou er minstens één moeten hebben!
De instructies voor het maken van de
meerkleurige quilt vindt u op
www.husqvarnaviking.com.

Iedere quilt vertelt
een verhaal
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Drie LED-lampjes boven
het naaldgebied en het
naaioppervlak zorgen voor
perfect licht tijdens het naaien.

Het persoonlijke quiltlabel is

steekinstellingen programmeren en
opslaan in het menu "Mijn steken".

GEEN MOEITE MET
GROTE NAAIPROJECTEN
Het royale ontwerp van de naaimachine geeft u
volop naairuimte en plaats voor uw stof. Het open
gedeelte tussen de zijkant van de machine en de
naald is bijna 200 mm groot.
Perfect voor quilts en andere grote naaiprojecten!
HUSQVARNA VIKING® naaimachines bieden een
uitgebreid assortiment accessoires die uw naaiwerk
sneller, eenvoudiger en creatiever maken. De hieronder
afgebeelde aanschuiftafel vergroot bijvoorbeeld uw
werkgebied aanzienlijk. Perfect voor quilts en andere
grote projecten!

van andere projecten. De instructies zijn te vinden op www.husqvarnaviking.com.

naailettertypes. U kunt persoonlijke

Dit vrolijk gekleurde Scotty Dog kussen is gemaakt van lapjes stof die zijn overgebleven

gemaakt met een van de ingebouwde

HOOGWAARDIGE STEKEN,
TOT 7 MM BREED, VOOR
IEDERE TECHNIEK
Geniet van 208 steken, tot 7 mm breed,
op de OPAL™690Q naaimachine, 200
steken op de 670 naaimachine en
160 steken op de 650 naaimachine
- inclusief nuttige, quilt-, cordon-,
nostalgische en decoratieve steken.
De 690Q en de 670 hebben vier
naailettertypes en de OPAL™ 650
heeft er drie. Alle steken staan aan de
binnenkant van de bovenklep.

www.husqvarnaviking.com

~11~

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie

•

–

–

Start/Stop functie (naaien zonder het voetpedaal)

•

•

•

•
•
•
Touchscreen

•
•
•
Touchscreen

–
•
–
Grafisch display

Automatische draadafsnijder

Exclusive SEWING ADVISOR™ functie
Onderdraadsensor
Groot display 64 x 48 mm

Elektronische zelfregelende draadspanning

•

•

–

200 mm

200 mm

200 mm

Nuttige en decoratieve steken

208

200

160

Alle steken (inclusief steken, letters, tekens, enz.)

565

557

420

4
•
12 geheugens, 240 steken

4
•
8 geheugens, 160 steken

3
•
4 geheugens, 80 steken

Touchscreen

Touchscreen

Selectie met functietoetsen
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7 mm
•
5 snelheden
•
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7
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•
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•
5 snelheden
•

•
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7
7
•
•
•
•
•
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–
–
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7 mm
•
5 snelheden
•

•

•

•

•
•
•
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•
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•
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Groot naaioppervlak

Programmeerbare lettertypes
LED-verlichting op drie plaatsen
Mijn steken menu
NAAIFUNCTIES:
Stekenselectie
Steken op ware grootte op het scherm
Naaldposities
Inclusief klik-klaar naaivoeten
Knoopsgatsoorten
Exclusieve eenstaps-knoopsgatsensorvoet
Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten
Knoop-aannaaiprogramma
Fix-functie
Stop-functie
Naaldstop boven/onder
Automatische tapering
Pictogramfunctie
Verticaal spiegelen
Horizontaal spiegelen
Steek aanpassen; lengte, breedte
Steekbreedte
Tweelingnaaldbeveiliging en steekbreedtebeveiliging
Elektronische snelheidsregeling
Kort of constant achteruitnaaien
MEER FUNCTIES:
Ingebouwde draadinsteker
Rechtstreeks opspoelen vanaf de naald
Automatisch onderdraad ophalen
Elektronische naaldkracht
Set menu
Talen
Opschuifbare accessoiredoos
Ingebouwde garenpennen
Draadafsnijders
Roterende grijper die niet vastloopt, permanent gesmeerd
Harde beschermkap
Ontworpen en ontwikkeld in Zweden

WELKOM BIJ DE HUSQVARNA VIKING® FAMILIE!
Al sinds 1872 staat HUSQVARNA VIKING® in de voorste gelederen van het innovatief naaien. Het is altijd ons doel geweest om het plezier van naaien te verspreiden via
hoogstaand gemak en tijdbesparende, geavanceerde functies. We staan overal ter wereld bekend om onze hoogwaardige educatie, inspiratie en persoonlijke service.

Welkom bij de HUSQVARNA VIKING® familie!

www.husqvarnaviking.com
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